Informace pro občany 4/2021
1. Letos probíhá po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání bylo zahájeno 27.3. 2021 a jsou 2 možnosti sčítání
a) online přes počítač a nebo mobilní telefon do 11.5.2021
b) papírově - listinné sčítací formuláře vám budou doručeny
od 17.4 do 11.5. 2021
Pokud budete mít zájem se sečíst online a nevíte si rady, rádi vám
se sčítáním pomůžeme. Potřebujete k tomu jen občanský průkaz,
a základní povědomí o velikosti svého bytu, o vzdělání, atd.
Můžete si dohodnout termín na obecním úřadě, sčítání trvá
maximálně 10 minut. Prosíme Vás, abyste si dopředu sjednali
termín (např. telefonicky).
Informace jsou zveřejněny na webové stránce www.scitani.cz,
základní informace jsou také na webovým stránkách obce Valšov
www.obecvalsov.cz
2. Informujeme vás o možnosti registrace občanů na očkování
proti nemoci COVID 19 Registrovat se můžete několika
způsoby:
a) Prostřednictvím centrální registrace online na portále:
http://registrace.mzcr.cz
b) prostřednictvím svého obvodního lékaře
Pokud byste se chtěli na očkování registrovat online a nejste schopni
se zaregistrovat sami a nebo prostřednictvím svých rodinných
příslušníků, můžeme vám s registrací pomoci. Prosíme Vás, abyste si
dopředu sjednali termín (např. telefonicky).
Od 14.4.2021 se mohou registrovat i občané již od 65let.
3.Oznamujeme vám, že 4.5.2021 od 15,00 hodin v budově obecního
úřadu ve Valšově se uskuteční očkování psů. Očkovat bude MVDr.
Josef Mužík. Cena za očkování proti vzteklině je 150,- Kč a cena za
kombinaci očkovací látky je 500,-Kč. Vezměte si s sebou očkovací
průkazy pejsků.

4..Opakovaně vás informujeme o třídění a sběru různých komodit
odpadů, ale stále někteří z vás neví, jak svůj odpad správně třídit a
kam ho odkládat. Nesprávně roztřízeným či odloženým odpadem tzv.
napáchají více škody než užitku.
a) sběr jedlých tuků a olejů- nádoba (šedá s červeným poklopem) je
přistavena u autobusové zastávky - zde dávejte pouze jedlé tuky a
oleje v plastové uzavíratelné (šroubovací ) nádobě. V žádném
případě zde nevlévejte tuk volně a nevhazujte ve skleněných
(rozbitných) nádobách, tím tak znehodnotíte obsah celé nádoby.
b) sběr světelných zdrojů-lineární zářivky, úsporné žárovky, výbojky,
LED žárovky, běžné, přímo žhavené a halogenové žárovky - nádoba
je umístěna v budově obecního úřadu ve Valšově. Pokud není nikdo
budově přítomen, je možnost tento odpad nechat u venkovních dveří.
c) elektroodpad – domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, zařízení
reprodukující zvuk a obraz, elektronické a elektrické -nástroje,
hračky, sportovní vybavení – můžete odkládat po celý rok do obecní
stodoly (po předchozí tel. dohodě 724179600). Obec má uzavřenou
smlouvu s fi. EKOLAMP, která světelné zdroje a výše uvedený
elektroodpad odebírá a dále zpracovává.
Pokud však elektroodpad tzv. „vykucháte“ čili z něho odeberete
motory, kabely atd., tak se již nejedná o elektroodpad.
d)baterie (ne autobaterie) se sbírají celoročně a nádoba je umístěna
v budově obecního úřadu.
Každý rok obec Valšov organizuje svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
Letos se tento svoz uskuteční v sobotu 29.5. 2021. Na tento sběr
budou vymezena 4 místa v obci:
 U váhy (pily)
 U stodoly (naproti bytovkám)
 U truhlárny p. Koupila ( u č.p. 141)
 U Boží muky - směr Nová Pláň ( u č.p. 50)

Místa budou označena 3 dny před svozem (ve středu 26.5.2021.
Odpad na vymezená místa přivážejte až po označení míst, dříve
NE!!!
V posledních letech se nám při svozu odpadu zvyšuje počet ojetých
pneumatik a přitom každý občan, který si kupuje nové pneumatiky by
měl ty ojeté odevzdat tam, kde si nové zakoupil. Obci vznikají další
náklady, které by si mohl každý občan zdarma vyřešit při výměně
ojetých pneumatik. Ovšem skutečnost je taková, že si lidé nakoupí
levně pneumatiky přes internet a i přesto, že prodejce by měl zajistit
zpětný odběr těch ojetých, tak se to v tomto případě neděje a vzniká
odpad, který musí řešit a likvidovat obec. V minulém roce to bylo 800
kg pneumatik (v roce 2020 byl počet pneumatik dvojnásobně vyšší
než v roce 2019) a obec zaplatila za likvidaci pneumatik 4 260 Kč.
Celkové náklady na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v roce 2020 byly ve výši 44 566,- Kč. Tyto náklady se samozřejmě
potom promítnou v místním poplatku za svoz odpadu v následujícím
roce.
Takže vás touto cestou žádáme o důkladné třídění odpadu a pamatujte
na to, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
5.Informujeme vás o skutečnosti, že ČEZ Distribuce a.s. již nebude
občany o přerušených dodávkách elektrické energie informovat
obvyklou cestou (výlepy na sloupech) ale pouze elektronicky.
Sdělujeme vám, že obec Valšov vás však nadále bude informovat o
přerušení dodávky el. energie jako obvykle - informacemi do
schránek, rozhlasem a zveřejněním na úřední desce i elektronické
úřední desce.

Ve Valšově dne 15.4.2021

